
 

9.10.2021

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
     10  /2021/12  رقم 

 في9.10.2021يوم الس��بت المواف��ق       2021/12/10   رقم العاديةعقدت جلسة المجلس المحلي 
 ظهراً في قاعة جلسات المجلس المحلي.14:00تمام الساعة 

حضر الجلسة كل من السادة:
رئيس المجلسمازن عدوي, .1
محمد دحلة, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي.2
علي صباح, عضو المجلس.3
 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس.4
خالد دحلة, عضو المجلس.5
اياد زرعيني, عضو المجلس.6
المجلس عضو, عاطف عدوي.7
عالء هياجنة, عضو المجلس.8
وسيم� سالمة, عضو المجلس.9

لم يحضر الجلسة:
ذياب عدوي, عضو المجلس.1
حميدي صباح, عضو المجلس.2
هاني عبيد, عضو المجلس.3

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة, سكرتير المجلس.1
محمد عدوي, محاسب المجلس.2
المحامي هشام مصاروة, المستشار القضائي.3
زياد حداد, مهندس المجلس.4
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي. 
  :لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=ILU7ymBJLXE 

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.

  :  البحث     جدول
ت�������اريخ من 2021/12/9 رقم� المحلي المجلس جلسة بروتوك�������ول على المص�������ادقة.1

(.طيه مرفق, )11.9.2021
 479 رقم� عادية غ��ير ميزانية تع��ديل.2مبلغ واض��افة أ االبتدائية المدرسة في مص��عد ت��ركيب,

.المحددة غير االعمال صندوق بتمويل شاقل 65,628
 480 رقم� عادية غ��ير ميزانيه تع��ديل.3مبلغ واض��افة د االبتدائية المدرسة في مص��عد ت��ركيب,

.المحددة غير االعمال صندوق بتمويل شاقل 31,550
 1018118  رقم� التفص��يلية الخارطة ومق��دم معد المحلي المجلس كون على المصادقة.4-251

)55,54 القس��ائم 16623 رقم� الحوض في رحال ابو محمود السيد الى باإلضافة طيه مرفق� 
(.المجلس مهندس توجه

رئيس المجلس يطلب اضافة بند الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي: 
 بتمويAAل وزارة االمن,529 الف شاقل لميزانيه غAAير عاديAAه رقم 50المصادقة على اضافة مبلع .1

)مرفق طيه(.
 تقرر باإلجماع.قرار:

العضو علي صباح قام بتق��ديم اس��تقالته من عض��ويته في المجلس المحلي لي��تيح المج��الرئيس المجلس: 
العضاء القائمة الخذ دورهم� في خدمة اهالي البلد, السيد علي صباح ق��ام ب��التبرع لع��دة جه��ات من جيب��ه

الخاص اشكره جزيل الشكر على كل الفترة التي خدم بها اهالي طرعان.
علي صباح اش��كر الجمي��ع واتم��نى� العم��ل لمص��لحة االه��الي كم��ا واش��كر رئيس المجلس المحلي الش��كر

الجزيل.
اثنى جميع االعضاء على كالم رئيس المجلس.
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https://www.youtube.com/watch?v=ILU7ymBJLXE


افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.

  :  البحث     جدول
ت��������اريخ من 2021/12/9 رقم المحلي المجلس جلسة بروتوك��������ول على المص��������ادقة.1

(.طيه مرفق, )11.9.2021
تقرر باإلجماع. قرار:

مبلغ واض��افة أ االبتدائية المدرسة في مص��عد تركيب,� 479 رقم عادية غير ميزانية تعديل.2
.المحددة غير االعمال صندوق بتمويل شاقل 65,628

تقرر باإلجماع. قرار:

مبلغ واضافة د االبتدائية المدرسة في مصعد تركيب,� 480 رقم عادية غير ميزانيه تعديل.3
.المحددة غير االعمال صندوق بتمويل شاقل 31,550

تقرر باإلجماع. قرار:

-1018118 رقم التفص��يلية الخارطة ومق��دم معد المحلي المجلس ك��ون على المص��ادقة.4
القس���ائم 16623 رقم الح���وض في رح���ال ابو محم���ود الس���يد الى باإلض���افة 251

(.المجلس مهندس توجه طيه مرفق )55,54
 عن الموضوع� وقال هناك تأثير من الكسارة على هذه المنطقة بالذات.شرح رئيس المجلس

السيد محمود� ابو رحال يحاول ان يقدم الخارطة لوحده والمجلس المحلي سينضم لهذا المخطط.
صرح رئيس المجلس انه مع هذا البند.

اثنى مهندس المجلس زياد حداد على كالم رئيس المجلس.
.تقرر باإلجماع قرار:

 بتمويAAل وزارة االمن,529 الف شاقل لميزانيه غAAير عاديAAه رقم 50المصادقة على اضافة مبلع .5
)مرفق طيه(.

عن الميزانية اعاله.شرح محاسب المجلس 
تقرر باإلجماع. قرار:

_______________                        ________________
ربحي دحلة                                         مازن عدوي 
              سكرتير المجلس                 رئيس المجلس
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